
REGULAMIN "TOUR DE ZST" 

2-20 wrzesień 2019 
 

1. Cel konkursu: promowanie wśród uczniów i pracowników ZST idei 

zrównoważonego transportu w mieście poprzez wykorzystanie ekologicznych środków 

transportu, to jest roweru i komunikacji pieszej, jako codziennego sposobu poruszania 

się. 

2. Uczestnicy: w konkursie „Tour de ZST” mogą brać udział wszyscy uczniowie i 

pracownicy ZST. Chętni nauczyciele będą uwzględniani w statystykach,  jednak w razie 

wygranej ze względów finansowych organizatorzy przewidują dla nich tylko 

symboliczne upominki.  

3. Przebieg i zasady konkursu:  

a) Konkurs trwa od 2 do 20 września 2019 roku. 

b) Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie pobierają na telefon aplikację 

Endomondo za pomocą której będą zliczane kilometry pokonywane przez 

uczestników. Pełny instruktaż pobierania i korzystania z aplikacji został 

umieszczony tutaj: http://tourdezst.hostng.pl/. (Ze względów organizacyjnych nie 

jesteśmy w stanie rejestrować uczestników osobiście przed budynkiem szkoły, tak 

jak odbywało się to w roku ubiegłym). 

c) Aby przystąpić do konkursu uczestnicy składają deklarację przystąpienia za pomocą 

e-dziennika, przesyłając wiadomość mailową do organizatora, p. Beaty Kotaś.  

W temacie maila proszę wpisać: Zgłoszenie do Tour de ZST a w treści podać swój 

login w Endomondo, imię i nazwisko oraz klasę (w przypadku uczniów). Dane te 

są niezbędne do weryfikacji uczestników (jest to konkurs dla uczniów i 

pracowników naszej szkoły), systematycznego sumowania wyników i wyjaśnienia 

ewentualnych wątpliwości, a wreszcie losowania nagród. W razie problemów 

(zwłaszcza w przypadku uczniów klas pierwszych) deklarację można złożyć 

osobiście zgłaszając się na przerwie, przed lub po zajęciach. Osoby, które nie 

zgłoszą swojego uczestnictwa nie będą brały udziału w losowaniu nagród, ale 

mogą bez problemu korzystać z aplikacji i zbierać kilometry na konto szkoły.  

d) Osoby, które nie mają możliwości korzystania z aplikacji Endomondo a chcą wziąć 

udział w konkursie proszone są o osobiste zgłoszenie się do organizatora, w celu 

określenia zasad udziału i weryfikacji wyników, w miarę możliwości organizatorów. 

e) By wziąć udział w konkursie wystarczy nawet jednorazowa aktywność 

zarejestrowana w aplikacji Endomondo w grupie Tour de ZST 2019. Im więcej 

jeździsz na rowerze / chodzisz na piechotę, tym więcej kilometrów zbierasz w 

swojej aplikacji i tym większą szansę masz na wygranie konkursu. 

http://tourdezst.hostng.pl/


f) Podsumowanie wyników będzie polegało na podliczeniu kilometrów pokonanych 

przez każdego uczestnika w okresie trwania konkursu i wyłonienie 3 osób z 

największą liczbą pokonanych kilometrów, którzy otrzymują gwarantowane 

nagrody. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 22 września. 

g) Każdy uczestnik konkursu, z wyjątkiem zwycięzców, bierze udział w losowaniu 

nagród dodatkowych.  

h) Przyznanie nagrody głównej i losowanie nagród dodatkowych odbędzie się w 

terminie wyznaczonym przez Dyrekcję ZST. Dokładny termin zostanie podany do 

publicznej wiadomości na stronie ZST oraz w gablocie SKE w trakcie trwania 

konkursu. 

i)  Udział w konkursie jest dobrowolny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności 

za ewentualne zdarzenia losowe i szkody powstałe podczas wypełniania warunków 

konkursu (jazdy na rowerze czy poruszania się pieszo). 

j) Zabezpieczenie roweru na czas pobytu w szkole należy do uczestnika konkursu. 

k) Próby oszukiwania będą karane dyskwalifikacją uczestników i zgłoszeniem sprawy 

do wychowawcy. 

l) Organizatorzy rezerwują sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w czasie 

trwania konkursu. 

m)  Dopuszczenie do konkursu uczestników nie posiadających możliwości skorzystania 

z aplikacji Endomondo będzie rozpatrywane indywidualnie. 

3. Zwycięzcy: zwycięzcą konkursu będzie osoba, która w czasie trwania konkursu 

przejedzie/ przejdzie  największą ilość kilometrów. 

4. Nagrody: organizatorzy przewidują nagrody w dwóch kategoriach:  

• 3 nagrody główne dla osób, które w czasie trwania konkursu pokonają  

największą ilość kilometrów 

• nagrody drugorzędne przyznawane na drodze losowania wśród pozostałych 

uczestników konkursu 

Sponsorem nagród jest MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE  

SPÓŁKA Z.O.O W TARNOWIE 

 

 

Organizator: Beata Kotaś (Szkolne Koło Ekologiczne) 

 
 


